
o Dr.
A jU,st\ça do pronunciamento

eleitoral nas urnas de 3' do cor

rente se evidenciou'; de marrei
ra inconfundível, n� eleição do
dr. Arolde Carneiro de Carva
lho para a Câmara Federal. Es
teve presente, sem dúvida al

gUJ:DI;l; no pleito recente, o ver

dadeiro sentido democrático da
vontade popular, .que, Jal a eví
d'ência dos números computados
no resultado dos sufrágios em

:favor do' ilustre ex-titular da

pasta da Viação e Obras PÚ
blicas, oferece margem a co

mentários sôbre o perfeito fun
eíonamento do nosso sistema de

pronunciamento eleitoral. O dr.
Arolde Carneiro de Carvalho,
após uma campanha em que
sobretudo se ostentou notável'

'exemplo de elegancia política e

de absoluto respeito à ética de
mocrátíca, teve o seu nome con

sagrado por uma votação mais
do que expressiva.
De realçar é, portanto, o fato

de um candidato a Deputado

\

Aroldo (a.rvalho/
Federal haver-se destacado vi
totiósam'ente 'por mais dJ ttinta
e cinco mil 'votos, no panorama
eleitoral de, Santa .Catarina, ten
do a umentar-lhe o mérito do I

triunfo a circunstância de se ha
v�r apoiado' som�n�� nas" sim
patias populares e no conceito
que, através de suas ativid,ades
públicas anteriores, houvera

gr,iingeado com 'justiça.
A honrosíssima votação obti

da pelo dr.' AroIdo Carvalho,
numa competição renhidíssima
como essa que se feriu �ltima:'
mente, não reflete apenas uma

opinião eleitoral friamente ma

nifestada pela maneira legal de
seleção de valores, mas princi
palmente o discernimento do

eleitorado, que fez ato de jus
tiça a um homem público a

quem o Estado ê o povo já de
vem assinalados serviços. Na'
alta votação dada ao eminente
candidato, da UDN à Câmara'
Federal se espelha, com fideli:':
dade, o reconhecimentopúblico, :

PANORAMA MUN'ICIPAL

MARCILIO DIAS COMEMORA FESTIVA
MENTE A ELE�ÇÃO DE 2 VEREADORES

Patrocinada pela firma Wiegando Olsen S. A. e por um.
grupo de amigos, foi. sabado pássado comemorado festivamente
a eleição dos dois vereadôres eleitos no pleito de 3 .de outubro
corrente, Ewaldo Ziperer, eleito na 'legenda da UDN e Ewaldo
Kreiss, da legenda PSD. Um monumental baile ,que foi até as pri
meiras horas de domingo sendo algumas vezes interrompido com

salva de palmas aos candidatos eleitos, todos se díventíram .à va

ler sempre num ambiente de franca camaradagem e amizade. Os
srs. Wiegandó Olsen e Herbert Ritzmann foram os animadôres da

festa, além de serem os principais patrocinadores, tudo fizeram
para que nada faltasse aos convidados. O convite foi extenso aos,

vereadôres da cidade lá comparecendo Alfredo Garcindo, Reneau
Cubas, Guilherme Prust e Gilberto Ritzmann.

Os candidatos eleitos por Marcilio Dias, embora separados
Flor dívergencías politicas, afastados por convições partidárias,
uniram seus esforços 'para um fim comum; o de trabalhar por
Marcilio Dias com um programa traçado que engrandecerá cada
vez mais o municipio de Canoinhas. Sem duvida alguma, os dois
candidatos eleitos, saberão corresponder a confiança do mandato

que lhes foi outorgado.
'

A realização da festa em homenagem aos dois vereadô
res eleitos, de partidos diferentes, é uma prova incontéste de que
avança a nossa democracia e o real interesse de Wiegando Olsen
e Herbert Ritzmann em unir o trabalho e a iniciativa de Ewaldo
Zipperer e Ewaldo Kreiss em prol da coletividade marciliense. "

em geral, pelas qualidades de
inícíatíva e realização postas an-

.consagradoramente
tes à prova, em investiduras que sues realizações de alcance 'co

ó'dr. Arolde Carvalho soube díg- letivo 'e do sêu dev6tiúnent'o 'â's
'-nificar, a serviço da .grandeza causas gerais.
e progresso de seu Estado natal. Na verdade, o dr. Arolde Car-

'neiro de Ca�:valho, qitar��e:r gp,e
seja o aspecto de sua p'érson�
lídade de homem público que se

lhe queira salientar, oferece mo
tivos para admiração e símpa
tia. Não é s,ó o espírrto culto, a
ilustração jurídica; também não
será somente ·0 critério elevado
ao nível das realidades socíoló
gicas, que solicitam o interêsse
dos estadistas modernos; nem
ainda apenas a vocação par1�":
mentar desde a sua mocidade
tão brilhantemente revelada; mas,
sim tôda uma complexa trama
de atributos, que raro se con
jugam numa personalídade e que
impressionam, conjugadas, na

peSSOÇl do ilustre Deputado
Federal eleito.

eleito

Disso, 'portanto, .ressalta uma

oportuna conclusão, bastante sig
nificativa na' vida públícat-é que
o 'povo' catarínense já não se

deixa conduzir por fôrças de

magógicas, 'ludibriadoras' do e

quilibrado senso de observação,
mas julga -com objetividade, pon
derando o mérito dos homens
de responsabílidade pblítica, que
lhe disputam as preferências e

dependem do seu apôio. No caso
do dr. Aroldo Carvalho, há êsse

perfeito índice de clarividência
popular, onde o que decide não

é a pregação demagógica, o a

pelo aos instintos, mas sim -a
clara e serena observação das
qualidades do administrador, das

- ,.

AFIO ·�3

.:
i

Pro�ri�tarin: t C. CAR�Alft�
CAIXA POSTAL, _ 2

Até ás eleições de 3 de Outubro, as estradas municipais
estavam completamente abandonadas e ás ruas da cidade em es

tado deploravel. Agora, naturalmente com a fragorosa derrota,
além de continuarem em completo abandono, esquecidas comple
tamente, o proprio Prefeito sumiu do município. Está tudo aban-
donado.'

J

Devemos suportar esse clima até fins de Janeiro proximo '

entrante, quando assumirá à Camara os novos vereadores eleitos, i

8 da UDN, 3 do PTB e 2 do PSD.

Quando o Prefeito vir subir um após outro os OITO da :

���af�a;,�c�:r��u�: :e��f�����i��. s���r;le�o�Or:a�I�i�h��s:�� ,

'

D"u P·/·,II·,CadO ,O Pre ç.O,'dO ,P a""",eque dias melhores, virão para a nossa tranquilidade e progresso.
\ '

Até aqui, sob a administração do atual Prefeito nada se

, realizou em favor, do povo humilde e trabalhador do, interior do

municipio e 'muito menos para os da cidade, apesar do aumento

fantastico dos impostos municipais, que sacrífícaram toda a po- Com a atual crise da fatrinha de trigo cujo motí-
pulação. i C

.

h' vo não sabemos, o preço do pão foi duplicado, passando
,

. Julgaram os contribuintes que o aumento de impostos anom as tem na - , . '
.

" . .
"

. , .. '

fosse pl;lr� aplicar, em melhoramentos' de estrad!ls e assistencía
,. de Um pata dois cruzeiros. Uma fonte autorisàda informou-

social ou 'qualquer outra cousa que beneficiasse o desenvolvimen- Assembléia Legislativa nos que entre todos os padeiros da cidade, houve um a

to do Munícípío, mas decorridos dois anos sem que qualquer obra Estadual o seu mais côrdo para o aumento do pão, considerando tambem o
fosse realizada, veio como é natural a "grita" e daí o resultado aumento da farinha de trigo. Sendo assim, justifica-se um
visto a olho nú nas eleições de 3 de Outubro.' legítimo representante aumento no pão, mas não devería atingir 1000/0, pois Ca-

Se algumas estradas do interior do Municipio tiveram re-
Elegeu-se Deputado Estadual noinhas não p'ossue vida tão elevada e desenvolvimento

paros, deve-se ao espírito administrativo do Governo do Estado
o nosso correligionario e amigo, tão extenso que um aumento dessa naturesa não venha a

que veio socorrer os colonos e os industriais do interior, ceden-
senhor BENEDITO THERESIO .

d Ido na oportunidade as máquinas do DER, sem o que estariam preju icar O consumo pe a população menos favorecida.
sufocados com os seus valiosos produtos sem poder traze-los ás DE CARVALHO JUNIOR. Não podemos crer que seja realmente a intenção dos que
fontes consumidôras. Assim mesmo, os eternos apaixonados não Oportunamente datemos o re- exploram o comercio do pão e esperamos que, ao pro-

, gostaram e até chegaram a ameaçar os altos poderes. Foi por sultado final das votacões que cessarem o reajustamento em face do aumento da farí-
mais esta razão que s�freram uma humilhante derrota. obtiveram os candidatos daUDN. nha, levem em conta as aperturas que já está jiassando

.

O, povo, mesmo os do interior conhecem e compreendem Canoinhas Imais uma vez de- o' povoda necessidades de HOMENS, de verdadeiros HOMENS, para di- monstrou pujança, mantendo na
•

'
'

.

rigir os destinos de um paiz, de Um estado Ce de um Municipio. E
por -estarern preparados e conhecendo os fatos, Infligiram a fra
gorosa DERROT�, pelas urnas, em 3 de Outubro.

O POVO É SOBERANO PARA JULGAR E ESCOLHER.
Aguardem canoinhenses que a UDN sempre .vlgílante não dece

pcionará NUNCA.

FONE. 128 CIRCULA AOS SABADOS

Assembléia Legislativa o seu le

gitímo re.presentante, saído das
fileiras da UDN, o unico repre
sentante de Canoinhas, porquan
to os demais partidos que con

correram com candidatos pro
prios, não conseguiram elege-los.
Ao senhor Benedito Theresio

de Carvalho Junior, as congra
tulações de seus' amigos, corre

. lígfonerfqs e todos aqueles que
contribuíram para a sua vitoria.

la. Grande Feira 'de Amostras
Realizar-se-á nos dias 8 a 30 de novembro do corrente

ano, na cidade de Joinville, a Primeira Grande Feira de Amostras,
patrocinada pela Sociedade Ginastíca de Joinville e varias outras
Associações e Entidades de classes. Além da Feira de Amostra,
terão ainda as seguintes Exposições: - Exposição Industrial
Exposição Filatelica Estadual - Exposição de Flôres e Artes e na

mesma ocasião a popular Festa do Gínástico.

Varias Comissões foram organizadas a fim do proporcio
nar, ao visitante todo o conforto possivel e mostrar a capacidade
industrial e realizadôra do povo da terra dos "Principes". Não
temos duvidas de que o exito será precedente na historia de ex

posições em nosso Estado, pois Joinville com as suas 465 fabricas
e suas 25.000 bicicletas, terr, capacidade e arrojo para dar ao tu
rista uma demonstração de quanto vale o esfôrço quando bem
orientado e definido.

'

Agradecemos a gentileza do convite e auguramos feliz
exito ao notavel empreendímento.

MIW§f!@&M4 vmrtJl
,

Ao Comércio em Geral
Sendo uma das principais atribuições da

Imprensa dar notícias de interêsse para todos
comunicamos que, segundoinformações de fonte
segura, os estabelecimentas bancários desta'
praça não darão expediente no próximo sábado,
dia 1. de novembro, (dia santiííeado).
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Vende�se
Uma serraria completa - Conjunto Wolff· 45 cavalos -

4 vagões de quóta L N. Pinho.

Tratar com Ludovico Bora no Escritório da Sicól
Rua Getulio Vargas 1203. so

Máqúinas de Lavar Roupa "RYMER": com rolo

espremedor e 'Sem rolo espremedor. Preços razoáveis.

Geladeiras: Prosdocim� 6 e 9/% pés, Consul a

querozene.
Rádios e Radiolas: Semp e Orbiphon, diversos tipos.

Toca-discos.
Acordeões: Somenzi e Soneli

Máquinas de Costura: Alfa, Philips, Lada e Zíg-Zag.
Fogões em 3 tamanhos, cozinha americana, "Fiél";

Cofres e Arquivos "Fiél".
Aparelhos Walíta e Spam

Acumuladores Durex; Ventiladores.
Bicicletas: Prosdocimo, Goericke, Sport e � Bristol.

Peças em geral. .

Lampadas simples e fluorescentes."

V. S: encontrará á rua Paula. Pereira, 790 na loja de

LOURENCO BUBA
�
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José Yv�n ','da Costa
Bacharel em Direito

Advocacia em geral, especialmente crime

Praça Dr. Oswaldo d'Oliveira n.O 550

CANOINHA� -- Santa Catarina

Oficina

Relâ.mpago

A mais antiga
A mais sortida
A melhor
\' A preFerida

Completa assistência para
b· . I t do pequeno concerto

sua rcrc e a até a reforma geral

Bicicletas das melhores marcas

Peças e accessó.rios

Vendas à vista e a. prazo

Sempre OFICINA RELÂMPAGO
Rua Paula Pereira _- Edifício próprio

li

Máquinas agrícolas e

para beneficiar madeiras
Para todas as finalidades.'

Informações com

Z. Gardndo & Ililüppel Ud.
Nesta 'cidade.

V:S. poderá c�mprar re

logios moderníssimos '

anéis- e brincos de di
versos modelos

Na Relojoaria Sui$sa
ôe 'Guilhgrme J. A., Souza

, ,

Rua Eugenio de Souza
iWM rmm'7

"

,

Procure no seu fornecedor
o sàbão Princeza, Lygia,

Borax ou Tupy
Um produto bom",

especial e' cenoinhense
Í

Material' elétrico
CASA ERLITA

A Associação Tem à Venda
Sementes de grama' Iorrageira
Mudes de batatinhas
Mudas de arvores frutíferas
Adubo para horta '

Visite a, Associação e veja o

seu colossal estoque

Vende ou aluga
Preço de scasião uma casa

residencial de madeira com

duas datas e meia de chão,
sitada á rua Caetano Costa

(imediação Gomalaca);
Tratar com o proprietario

Sr.. Leonardo Marcinichen..

Vende-se ou troca-se
Otima propriedade em Xar

queada, com .área de 2�7(l0 m2,
casa de madeira, rancho,
poço com bomba, luz eletrica
instalada, pomar em franco de
senvolvimento,

Preço de ocasião

Negocio com relativa urgen
cia. Condições a combinar,

�,

Dirigir-se á Pedro Reitz. 2x

Panelas e loucas
/ .

Casa'Erlita

VEf\lDE - SE
-

. Proximo ao Hospital Santa
Cruz - em terreno de ,20 x

40, duas casas com luz ins
talada e' separadas por cer

ca, em otimo estado.

Preço de ocasião Ix

Informações nesta redação

25.10-1958

fMí' .. OPU M&

CORÔAS PARA FINADOS
Nada mais justo e acertado q,-,e, a oferta de uma lin

da Coroa como homenagem 80S nossos entes queridos de
saparecidos, e Dna. Chiquinha Kopetoskí tem a grata satis
fação em poder comunicar que está aceitando' encomendas,
e que tem este ano grande variedade de Coroas para pron-

, ta entrega, de' novos modelos, de todas as cores e confecio
nadas com habilidade e perfeição máxima. Coroas Imper
meavels.. diversos tipos de flores nas Coroas como: Orquídea,
Dalia, Rosa, Lírío, Copo de Leite, Margarida, Grizandalha etc.

Procure pois, com antecedencia e escolha o melhor, na
casa de Dna. Clriquirrha> Rua Paula Pereira, 819 - Fundos
'ao lado da Firma - Irmãos Trevisani. 1x

AMAM" +WBCfª*W,_sUMWitMffIi'iIil"M\EHê,.. S %4jM*i*':r::r 4

GESAROL
Para Polvilhamento de Grãos Armazenados

Proteção contra 'carunchos e outros insetos \

nocivos. Kg. Cr$ 39,00 na

It
Bar e Mercearia MONTE LíSÀNO

de Ao D I � S A 'K R
Dôces, salgados, trigo triturado para quebe ,

verduras e frutas em geral
-

Entrega a domicílio - Fone 28a

Rua Caetano Costa -., Esquina Curitibanos, 444

Acabámos de

receber a nova
, \

com 5 gavetas. Vendas a prestações a partir de
Cr$ 310,00 e sern entrada a partir de Cr$ 400,00.
Com 15, anos de garantia e assistencia técnica

durante 'o prazo, de garantia.

CASA
'\

PEREIRA'"
Rua Getulio Vargas, 882.

\

EXPRESSO JOINVILENSE LIM,ITADA
.

A Agência do Expresso Joinvilense Ltda.,' dessa Cidade tem o

grato prazer de comunicar ao Comércio e Indústria de Canoi
nhas e seus arredores, que está fazendo entregas regulares de
mercadorias de São Paulo B Canoinhas de 10 (dês) em 10 (déz)
dias com preços especiais de Cr$ 1,40 por. Kg.

'

Tranaporte de cargas de Porto Alegre via Curitiba a Canoiahas,
preço c-s 2,20 por kg.' De Curitiba a Canoinhas por, c-s 0,80
carga de armazé!!l. Sacaria Cr$ 35,00 por saco até 60 kg.

Melhores informações em seu depósito
a Rua 12 de Setembro, 757 - Telefone, 255.

Pela preferência com que formos distinguidos,
agradecemos penhorados.
EXPRESSO J,oINVILENSE LIMITADA.

o verão vem aí!� .. _

Geladeiras "'domésticas F R IG I DA I R E
Comerciais e Sorveteiras

ELETROFRIO
A' vista ou em modicas prestações mensais,

Z. Garcindo/ & Knüpp�d ltda.-
Çanoinhas - Caixa Postal, 56 - F"one 261 - Sta, Catarina

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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AGRADECIMENTO
A Associação Pró Ginásio de Canoinhas ' realizou

no domingo passado mais uma festa popular com o ob

jetivo de angariar meios financieiros necessários para con

tinuar as obras de que ela se incumbiu qual seja de

construir nm prédio com os' requisitos legais para nele

funcionar. o ginásio masculino de Canoinhas.
Houve êste ano, aliás como nos anteriores, a me

lhor colaboração das sociedades para o ótimo funciona

mento das barracas de salgados, doces, bebidas, tiro alvo,
aviãosinho, Churrasco, leilão, bonecas vivas.

Cumpre pois a Associação Pró Ginásio de Canoi

nhas' um dever para; com' todos que � sacrificaram alguns
dias na preparação da festa a qual ficará na memória
dos Canoinhenses pela popularidade ·que a: caraterizou

como também pela ótima renda alcançada.
Ainda a i\ssociação pró Ginásio de Canoinhas

agradece a todos os que contribuiram com prendas dona
otivos e prêmios para as bonecas vivas.

Podendo contar com o apoio do. povo será em

pouco tempo uma realidade o qun era um souho em 1947
- um ginásio para rapazes na colina da Santa Cruz.

Um membro da Diretoria

Bodas
Realizou-se em Lorena, Estado

de São Paulo, dia 24 dês te, as

Bôdas de Ouro do casal JOSE'
DE MELLO PINTO e CLARA

STOCKER DE MELLO-PINTO.

Filhos: Augusto. casado com Li
gia. Leite, comerciante, residente
em Lorena, com 3 filhos: Marilda,
Nilza Maria e Augusto.

.

José, casado com Maria Bojarski,
funcionário público, residente nes

ta cidade. Com 4 filhos: Maria E-'
lizabeth, Luiz Antonio, Maria Te
reza e Maria Cristina.

'

Othon, 'casado, advogado, resi
dente no Rio de JaneirO', com 1
filho, Marcio.

Rita, casada com o dr. Hilde
brando Dantas de Freitas, Desem
bargador, residente, em São Pau-

RegistroCivil
Sebastião Grein Costa, Escrivão

de Paz e Oficial do Hegistro Ci
vil de Major Vie!ra, Município
e Comarca de Canoinhas, Estado
de Santa Catarina, etc. .

Faz raber que pretendem casar:

�lbiDO Szuck e Ednvides Ninge
liska ...Ele natural. deste naseido
em estevdistrito, no dia l° de

"'fi N?vembro de 1936 lavrador, sO'l-
.

teiro, filho legítimo 'de Adão
Szuck' falecido e de Dona ADas
tacia Szuck domiciliados e resi
dentes nestn distrito. Ela, natural
d�ste Estado, nascida neste dis
trito no dia 22 de novembro de
1937 doméstica, solteira, domici
e residente

.

neste distrito, filha
le5ít.ima de Franciaco Ningelski e

�e Dcna Hôsa Nigeliska domici
IIados e rsidentes desaa Vila.
Apresentaram O'S documentos

exigidos pelo Códigos Civil art.
180. Si Alguem tiver conhecimen
to de existir al5um imqedimento
legal, acuse-o para fins de direito,
E para constar e chegar êste

80 conhecimento de todos lavrei
o presente que será afixado uo
Illgar de costume e publicado no
Jornal Correio do Norte da Cida
de Cllnoinhas,
Eu Sebastião Grein Costa.

Ofic!al do Segistro Civil que es

crevI, dato e assino.
. Major Vieira, 21 de outubrode 1958.

Sebastião Grein Costa
Oficial do. Registro Civil

de Ouro
lo, .

com 2 filhos; Gilda Maria e

José. Eduardo.,

Emiliana, casada com O' dr. Pli
nio de Mello e Souza. advogado,
residente no Rio de Taneiro, com

2 filhos: Çilberto e. Leyla.
Dora, viuva de Rodolfo Sorri

enti, residente em Lorena, com 1
filho: Luiz Augusto.'
Maria Aparecida, solteira.
O casal aniversariante tem em

nossa cidade um filho, nosso ami
go e assinante José Stockler Pin
to, por intémedio de quem cum

primentamos com votos de ininter
ruptas felicidades.

_�..JO,.
�

Tração permanente
nas 4 .!odas e sus

pensão Independente
poro cada uma delas.

Ver ce rampas
do até 60%,
fo"lgc(!amente.

É o único veículo
de seu tipo com

c c e s s o por 4
cortas.

25·10-1958

AEelera-se a �onstrução da nova linba
Capivarí - Florianópolis - Vale do Itajaí
A Sociedade Termoeletríca de

Capivarí - Sotelca - na exe

cução de seu programa de tra
balhos está construindo a nova

linha de transmissão entre Ca

pivarí - Capoeiras (Florianopo
lis) - Vale do Itajaí.

Estes trabalhos desenvolvem
se' em ritmo bastante acelerado,
compreendendo. ínícíalrnenter-«
serviços topográficos, aberturas
de picadas e contrução das bg
ses das torres. Dentro em breve
estes trabalhos entrarão em uma

nova fase com a aquisição, pela
Soteica, dos materiais necessá
rios à montagem da linha.

Graças aos ingentes esforços
do Comandante Carlos Nativida
de, operoso Diretor Presidente
da SoteIca, junto à alta' admi

nistração Federal, o Banco. do

Brasil, atendendo a grande sig
nificação deste empreendimento,
para a região e para o países,
autorisou a aquisição dos mate
riais no estrangeiro, países em

que possuia disponibilidade de
divisas, tendo em vista não só
o curto praso de entrega corno,
também as melhores condições
econômica de quisição.

r

Para coroar ii atividade des
pendida, 'no dia dois do corrente
mês a Diretoria da Sotelca as

sinou com os representantes das
firmas revendedoras, contratos
de aquisição dos seguintes ma

teriais!
/

1.800 toneladas de estruturas
de aço;

205 quilómetros de cabo de

açogalvanízado:
24,000 isoladores duplos e to

das as' ferragens para as mon-

tagens;
,

o valor dos pedidos, íncluín
do despesas consulares e frete
é de aproximadamente 5.400.000
(cinco milhões e quatrocentos
mil corôas dinamarquesas).

, Os materiais, fabricados na

Dinarnrrca, e dentro da melhor
técnica moderna, deverão ser

entregues a partir de desembro

p�óximO'�

Dentro em breve portanto, a

Sotelca ligará o atual sistema

gerador de Capivarí aos gran-
des centros consumidores do
norte do Estado com uma linha

de característícas técnicas das,
mais modernas e á altura do

desenvolvimento da terra cata
rinense.

Funcionário Público De
verá Justificar Porque
Não Votou- no Dia Três
O Tribunal Superior Eleitoral,

em sua reunião de lOdo corren

te, aprovou uma indicação apre
sentada pelo ministro Cunha Vas
concelos, para que se expedisse
uma nota informativa aos funcio
nários públicos, a respeito das san
ções previstas na lei nr. 2550, de
25 de julho , de 1955 (lei eleitoral),
para os que deixaram de votar.

NOTA DO T. S. E.

Em cumprimento a essa deli
beração, o gabinete da Presiden
eia do T. S. E. distribuiu à im
prensa a seguinte nota:

"Em virtude dos sérios contra

tempos que, em fôrça de lei, po
derão advir para os funcionários
que, por qualquer motivei, não pu
deram votar nas últimas eleições,
informa o gabinete da Presidência
do Tribunal Superior Eleitoral que
a lei nr. 2.550, no seu art. 38, §
l°. dispõe o seguinte:

Forte chapa de aço
em posição obliqua
protege o motor, a

caixa de mudança e

� os elementos de
�I tração.

\

Traclona uma carreta
sem fre los, com 610
qrilos,

Baixo custo de
manutenção e

consumo.

T roe spôe matas, bre·
los 6 r lochos, sem

..., nenhuma dlflculdcrde,

Somam-se a essas características

tôdas as excepcionais qualidades
DKW-VEMAG.

JIPE DKW-VEMAG fcbricodo no Brosil pela

VEMAG VEMAG S. A.
�eículos e MóquinCls Agrícolas

Revendedores em Canoinbas:

está à sua�espera elll nossa loja,
j ,.

A. Mallon a Cia.

"Art. 38 - O eleitor que dei
xar de votar sem causa justificada
perante o juiz eleitoral até em nu

mero de. 30 dias após a realização
da eleição incorrerá' na multa de
Cr$lOO.OO (cem cruzeiros) a .... ,

Cr$ 1.000.00 (um mil cruzeiros),
imposta pelo'/ juiz eleitoral e co

brada mediante executivo fiscal

§ l°. - Sem a prova 'de que
votou na última eleição. pagou a

respectiva multa ou de quê se jus
tificou devidamente não poderá o

eleitor:

b) receber o vencimento, remu
neração ou salário do emprêgo ou

função pública ou cs proventos da
inatividade, correspondentes ao se

gundo mês subsequente ao da e

leição" .

"Assim, deverão os funcionários
públicos. na atividade ou aposen
tados. que não tenham podido vo

tar no pleito de 3 de outubro a

presentar imediatamente justifica
ção de sua" omissão ou pagar a

respectiva .multa".

Colaboração d� Associação Rural

A Cultura e o

Plantio do Mate
\,

(Ilex-rnate)
.

I - O fruto e a época de sua

colheita:

A propagação da erva-mate
é feita por sementes e não por
estacas. O fruto é uma baga de
forma globular muito pequena
(6 a 8 'milímetros), de cor verde
quando novo, passando a roxo

escuro em sua maturidade. A

baga compõe-se de uma película
exterior que reveste a polpa
glutínosa, a qual envolve quatro
sementes, apresentando estas
tegumento áspero e duro.

A colheita dos frutos deve ser

feita sempre no início do outo

no, quando já se mostram ma

duros; é necessário escolher sõ
mente O'S que apresentam colo

ração violácea, 'aproximada do
roxo, deixando-se O'S verdolengos
(os que não estão bem maduros)
para ser apanhados mais tarde.
II - Como extrair as sementes

dos frutos:
Os frutos maduros são sub

metidos à maceração, para o que
são postos dentro de uma vazí
lha com água, durante várias
horas; depois, ainda molhados,
colocam-se sôbre uma táboa lisa
ou mesa, e procéde-se o seu

esmagamento com O' emprêgo
de macete ou rôlo de massa.

Ao final dessa operação O'S frutos
I

(Continúa no
\ próximo número),
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P N E U 5,
"

DAS AFA'MADAS MARCAS:

PIRELLI - Cruzador, e Pé de Galinha, "

FIRESTONE - A. T. Lameiros e H. S.
ooón-YEAR - Bandeirante - Cacique e Lameiros;

de todos os tamanhos para caminhões e aütomovsis, V. S. encontra rlb

Setvicentro Elso Canoinhas L'imitada I ou

.!� Tres Barrasl nas Lojas de MERHY S6LEME & FILHt;j,S
�--------------------�����������--����--��--

VENDE-SE
Devido a mudança de ramo, VENDE.SE complêto EQUI
PAMENTO DE OLARIA, a saber:
....... Um motor WARCHALOWSKI. fabricação auatriaca,

recentemente adquirido, DIESEL, de 15-20 HP com
.

1000 a 1400 rpm - CORREIAS e UMA CIRCULAR
COMPLÉTA.
DOIS AMASSADORES com bocais; ,

UMA PRENSA MANUAL com TRÊS FORMAS
para telhas e uma para goivas;

6.000 ARAPUCAS e PRATELEIRAS;
DOIS FORNOS SIMPLES;

-- UM BARRACÃO de DOIS PAVIMENTOS com
d

16 x 72 métros;
EM CONJUNTO ou em separado, dispõe-se para VENDA, ou

trossim, UM TRATOR FERGUSON. com po�cos meses de uso.

Para' vêr e tratar. informações ou cartas, didg;r.s'El à
'OLARIA SÃO BERNARDO - Fazenda NilRAFLORES,
FELIPE SCHMlDT, nêste Muuioipio.

PEUJS· L.4JR iES
e ..ffaJ O co

....

e§ .�
ANIVERSARIANTES DA SEMANA

\FAZEM ANOS

Hote: A menina Matilá
Paula, filha do sr. Arno €.
Holtmann; os' srs. /(aissar
Sakr, Vitor Tomasclútz e' Lu
douioo. Glinski; a exma. sra.
dna. Marinha, esposa do sr,

Allen M. Costa; o menino Os
waldo, filho do sr. [osé Igna
cio dos Santos.

Amanhã: A menina Leonor,
filha do S1', Carlos Czek: os

jovens Paulo Adolar Wagner
e [ulio Batista.

Dia 27: A srta. Zackie se.
leme; os jovens Nelson D. da
Silveira e Lourival Fedalto;
a\ meni1'!a Anà Joaquina, filha
do sr. Edmundo Knorek; o sr.
Aristeu de Oliveira.

Dia 28: Os srs. Artur BU1-"
gardt, Gustavo Thiem e José
Inacio dos Santos,' o menino
[onathas, filho do sr, João
Taporoski; o jovem Oswaldo
Küchler; as meninas Edit]i
Terezinha, filha do sr. Willy
Haufte e Nair, {ilha dó sr.
Carlos Mülbauer.
Dia 2'9:

\
O jovem Marcos

(Jf,'Sfm; OS\ s:r's� rumI Se�eme,
An,tonio E. Kohler, Remardo
Bélinski e João Sczygiel; a
senhorita Jacy· de Lourdes
Furtado.
Dia 30: Os meninos Nereu,

filho aa exma. viÚ'vo.· dna.
Lucila Klock e André Dori"
vaI; filho do sr. Eraldo Spi
tzner; as exmas. sras. donas
Adelina, esposa do sr. Narci-

Registro
I\briá G6ss Glinskí, Oficial do

Registro Civil do Distrito de
Paula Pereira, CoííiíJrca de Cano
iahas, Estado de Santa Catarina.

Faz saber que pretendem casar

José Horacio da Silva e Idia de
Mattos. Ele solteiro opera rio resi
denté neste Distrito natural de
Taunsy deste Estado nascido
a 17 de Maio de 1. 935, filho de
Elias Duarte da Silva e de Ca
therine de Paula Mattos, Ialéoidos,
Ela solteira doméstica natural de
Papuãn deste' Distrito, nascida
a sete de Junho de 1941.residente
neste Distrito. filha de Laura de
Paula Mattos, residente neste
Distrito.

Quem souber de algum impe
dimento' deve acusar na forma dá
lei.
Paula Pereira 20 outubro 1958.

Civi I

Maria ,Góss Glinski
Oficial de Registro Civil.

zo Bartnik e Alice, esposa do'
sr. Joaquim A, Pereira; os srs.
Nilson Cordeiro, residente
em União da Vitôria e Cons»
tantino

,
de Paula Bueno; o

jovem Wivaldo Todt; a srta.
Augustinha Ruthee; (!l menina
Véra Lúcia, filha do sr. Odi-
1011. Davét.
Dia 31: Os srs. Guilherme

Bossow Sob" Gustavo Bran
des, Gustavo Brandes Filho
e Quintine Furtado; o meni»
no Gilberto Sirineu, filho do
sr. Francisco Zaziski; a me"

nina Ingrid Cecilia, filha do
sr. Oswaldo Voigt; o jovem

- Airton Moreira.
'

Aos aniversariantes nossos

cumprimentos, com uotos de

perenes, felicidades.

Vozes do Interior
(ConcJ'usão

\

da 6f1 página)
hora, deixando nervosa durante
muitas tardes ê muitas. neítes
os pacatos moradores da cida

de, mais uma razão da derrota.
O pevo enxerga mais longe do

qUE' pensa muito [ornalísta.
A cidade em nada foi bene

ficiada pela administração so

cial trabalhista, mas o povo, e

ducado, ainda se conforma, Mas
.

os que furam mais rudemente

atingidos pelo descaso foi a nos

sa boa gente do interior que
forma o esteio do Município, os
lavradores, os homens do cam

po, aos quais cabe o' direito sa

grado de boa assistência, parti
cularmente no fator principal:
as bcas estradas.

Não acreditamos que a der
rota pudesse ser tão espetacular,
mas hoje estamos, convencidos

(e nossos adversários 'também
o estão, mas, .quais avestruzes,
preferem ficar com as cabeças
escondidas debaixo da areia)
que a razão da refrega, foi a

péssima administração por par
te da Prefeitura, manipulada por
quem não tem competência para
tanto, a cujo acesso, porém, o

PSD também foi cúmplice, Hoje
chora o PSD, amargamente, em
todos os, recantos do País, a in
feliz Aliança. Mas quem procura
acha. Para nós outros, porém
não pá razão de desespero, es

tamos na aurora de dias'melho
res e "AS 'LUZES TORNARAo
A BRILH"AR", slogan da Alian

ça, infelizmente não conseguiu
ofuscar as nossas vistas. Foram
"demasiadamente" brilhantes, E

geralmente se diz que tudo que
é demais também não presta.

Enlace' Matrimonial
Com a srta. AStrid, filha do

casal Otto Friedrich, censor
cia-se hoje o sr. Ary filho do
sr. Afonso JiViese.

Cumprimentamo-los com

votos de felicidades.

Terreno a Venda
] 5,1/2 a Iqueires de terras de

erval e cultura em São João dos
Cavalheiros com frente para a es·

trarta geral. com diversas benfei
torÍas.

Preço de ocasião.
Tratar com Z. Garcindo &

Knüppel Ltda. Caixa postal 56 -

Canoinhas . Santa Catarina

Anó Ii� - CANt>INHAS - S. CatÊlrihi, :!5 ae Olitti6ro dê 1958 .. N. �it
, �.

Bodas de Diamante.7J
No' dia 27 de outubro, segunda.feira, festejarão o rarrssimo

60°. jubileu de càsamentó à Sra. Gretéhéri e Sr. Emil Reimer.
A Sra. Gretchen Reimer, nasceu em Bad Kreuznach - Ale

manha, em 1878. O Sr. Emílio Heimer, nasceu em Blumenthal a/
Weser Alernanha, em 1877.

Conheceram-se em Berlim onde trab�lharam �o c�mircio.
casando-se e'm 1898.

Deus os abençoou com 6 filhos; na Alemanha de então a

possibilidade de vida e morad'ras se difiêúlfáva cada vez mais; loca
dores não cediam morada aos locatários com família numerosaj' assim
a unica solução viavel era o novo mundo. que a todos sorria.

Sind'icàndó Sobre a: possibilidade de emigar ao Canadá, Argen.
tina ou Brasil, obtaram pelo ultimo, que óférecia:' despesas d"e viajem
bem como terras em prestações a longo prazo, apoio moral e mate.
rial etc., e. assim viéram ao Brasil remoto nó ano de 1914. com o

vopor "Gelria". Durante a travessia deflagrou na velho continente
a la. grande guerra mundial; mas, com, tudo. desembarcaram sãos e

salvos no Rio de Janeiro, seguindo mais tarde á colonia de Rio Bran
co, hoje Mifó)éfpí6 d� Guat'amirim S.' C., oóde se, dedicaram durante

,

10 anos a d�ficil .far�fa de Iavradores, Graças o tirocínio e alto grau

I de cultura, ,te,ve facilidades ,erq conseguir auxílios e compreensão entre
I seus arlligos e vi§i��os; aliás q, que é peculiar a este povo hospitalei
Iro. Erá' .ainda fotógrafo ambtil�aôte durante muitos', anos; D1ais' tarde
por motivos de saúde voltou a exercer â sua profissão qué erà de

, Guarda·livros, dedicando se a esta durante 27 anss, isto é. àfé' 1950
tendo sido então aposentado pelo Instituto de Previdência.

'

Apesar dos contra tempos (tendo perdido em 1943 sua filha
mais velha e neta em prazo de 4 semanas) teme e agradece a Deus.
que o conduziu por uma trajetótia tão feliz.

'

Residindo por alguns anos em Rio do Sul. transferiu sua resi
dência para esta cidade onde está cercado pelos seus filhos: Sra. Au
guste Reimer casada com o Sr. Guilherme Loeffler 'e sua neta Gerda
Stein, casada com o Sr. Rupprecht' Loeffer, respectivamente ambos
integrantes do comércio e industriá locais. '/

Ao casal Reimér e seus familia�es pelo feliz evento, as' nossas
mais sinceras congratulações. '.

I

Esportiva
Assembléia Geral Extraordinária

Por ordem do sr, Presidente, convido todos os associados da
S. E. Palmeiras, para a assembléia Geral Extraordineria, que deverá
na Séde Provisória (Bar Tomporoski) DO Alto dos Palmeiras, no dia
2 (dois) de Novembro de 1.958 (hum mil novecentos cinquenta e oito)
às 9,30 horas (nove horas, e trinta minutos), afim de deliberarem so-

bre o segúinte ORDEM DO DIA. _

'

1.0) Apresentação e aprovação dos' nóvbs Estatutos da Sociedade;
2.0) Apresentaç�o de' balancetes da tesouraria;

3.0) Assuntos diversos de interêsse social.

Não havendo numero legal dl'l' associados em primeira convo

cação funcionará em segunda convocação às 10 (déz) horas com qual.
,quer numero de associados.

Alto aas Palmeiras. 20 de o.utubro de 1.958

Guilherme Wachtel - 1.0 Secretario

)GELA'D IRAS «SUPER-BERG·ON »
. -

em expOSlçao

LOJA,S· UNIDAS LIM·ITADA,
1 •

nas

...
'

RUA CAETANO COSTA, 553
êAN01'NHAS' SA'NfA' C;ATARrN�
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CORREIO DO NORTE
__",-�_�",�------- �""",� � ,tI:lI<!IlI�-..._�_",<._IIt�.-..--..........._.__�_

,

CASA LANGER
RUA PAULA PEREIRA, 793.

Comunica que recebeu lindos Brincos, Broches, Colares,
Correntes, Chaveiros.enfim tudo o que concerne a Bijouterias,
bern como canetas tinteiro, Isqueiros automáticos, Piteiras, etc.

Não Ami8C?1
Não jogue fora

.

seu. moval estragado!
"

..

Leve-o à Fabrica de Artefatos de Madeiras «São José»
e lá o deixarão corno novo .

Executa-se qualquer tipo de reforma, inclusive
nova envernizagem e pintura.

'

Melhores informações, à )�ha Senador Felipe
Schmidt, 244 com .o Sr. Siegfried Wittlich. 10x

o OUE E' PROVIM!'?
;;;w

1. - Um produto composto de ErotJínas Vitaminas e Mi
.

neraís de procedencia holandeza e especialmente
preparado para o nosso clima.

'

2. -- E PROVIl'v1I é o grande e infalível regenerador dos
seus rebanhos tanto de Gado, Suínos e Aves.

3. - Aumenta repetacularmerite o crescimento, , produção,
apetite e Ieeundidade dos animais.

, 4. - Contem antibióticos contra as doenças do animais,
especialmen te

.

Suínos e Aves; portanto o animal
tratado com PROVIl\.lI, é resistente ás doenças
infecciosas.

5. - PROVIMI, portanto garante ao criador grandes van

tagens e aumenta, sem duvida, seus lucros.

Os depositários de Canoinhes. com prazer fornecem
maiores esclarecimentos e folhetos explicativos

sobre o tratamento com PROVIMI.

Temos PROV!MI para pronta entrega.
Depositaríos em Canoinhas:

,

(�mêrdo 'e Industria H. JORDAH 5;Â
Rua Getuilo Vargas n.? 562

VENDE-SE
\

1 (urna) Casa de madei-
ra com 1 data, e meia, a

rua Gil Costa numero 906

(defronte Hosp. Santa Cruz), ,

,Preço de ocasião.

Tratar com Waldernar Knüp
pel ou Z. Garcindo & Knüp
pel Ltda. 4x

A V IS O
Pelo presente

.

torno pú
blico que não mais permito

I 'transito-
.

em meus terrenos
situados em Sereia, nem a

derrubada de madeiras para
cabos de ferramentas, extra
ção de pinheirinhos para
Natal. Tal proibição torna-se
necessária em face dos pre
juizos que, venho sofrendo
com cercas e, portões que
brados e criação maltratada

por cachorros.

I Sereia, outubro de 1958

Affonso Schroeder 2x

Utensílios
I domésticos

(!,arta-
.

�lttit4

Caminhão FORD f7
Vende-se um Carr1inhão Ford

F7 ano fabricação 49 - com dife
rencial simples (não reduzido)

"

,

Tratar com

Leonardo Marcinichen

TRILH DEIRAS' I/VENCEDOR

A VISTA OU A',PRAZO

Representantes nesta praça:
z. Gal"cin.do õ: Knuppel Lida.

:-- • w _

,ATENÇ-ÃO
2 de' novernbro i-e- Finados

Encomendam desde já para seus entes q�eridos que
descansam na paz do Senhor a homenagem de

uma significativa CORÔA.'

Exposição. permanente de diversos tipos e modelos
na residência do Sr. Max Scholze, ao lado do Hotel

Soholze - Rua Vidal Ramos, 761-

Florista: Srta. Agnes Brühmüller. Ix
\

Tipos KD 12 de 5·40 HP - 1 a 4 cilindros
Tipos FB - GA-HA FULPERLAND com refrigeração

a ar 1:1 a agua de 3 - 5 ";;. 7 HP Diesel.
Fornecimento de peças genuinas

AGENTE EM CANOINHAS

J. 'Cô,rte
Praça Lauro Müller, 751, • Fone 125

otores u WM"
/

Diesel!
'

Almànaque do Pensamento
Edição de 1959

Seja previdente! Adquira o

seu Almanaque do Pensamento,
edição de 1959, portador de va

riada secção astrológica, influ
ência da lua nova em nossa vida
diária, conselhcs sôbre agricul
tura, horóscopos de cada um

dos seus leitores, contos inte-,
ressantes, anedotas, charadas.' e
outros assuntos curiosos, 'práti
cos e úteis.

por apenas Cr$ 20,O�
.

, Procure seu exemplar .na
Impressora Ouro Verde

--------------------------

I

1

'I

I
Excelente lote próximo ao

Cemitério Municipal com a

área de 19.366 m2, tendo
bôa aguada, bastante lenha.
Ver e tratar com o Snr.

Carlos Tornachitz no Bairro
Tricolin. 1x '

Mudas de
Plantas Frutiferas

(enchertos .de 2, e 3 anos)
De péssegueíros, macieiras,

figueiras, etc., recebeu a As

sociação Rural de Canoinhas.

Preço de custo.

AMAS
DE AIPIM

recebeu' a Assoe. Rural

Tintas
1, Ypirang�

Casa Erli1a

Proibiçào
Pelo presente aviso, ficam ter-

minantemente proibidas passa,

I
gens, ca,çadas

e pescarias em

meu terreno situado em Poços
(Invernada), pois o mesmo é
cercado e tem sido invadido,
sem autorização,
Não me responsabilizo pelo"

que acontecer a o s infratores
desta proibição.

�

Antonio Emidio Kohler

Preço razoável
..' '",.

.

Tratar nesta redação

[I OELADEIRA
>

Vende-se uma marca
, !\

STEIGLEDER

--,---------�----.....,..-----------------------------------........----------

r,::;:,====:__..:===�

PARA fERIDAS,
E' C Z E MAS,
INFLAMACOES,
COCEI�AS,

I
"

FRfE1R'AS,
�.�HAS, ETC.NUNC,f,:l E)(ISTIU IGU�l

-------- � --�.�-------------

.,
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ou fevereiro o novo
• •

Janeiro

'\ .

.
-

SALARIO MINIMO
Rio, 20 (RP) - Waldik Moura, presidente da comissão do salário mínimo do Distrito Federal, declarou que os estudos e pesquizas elaborados pelo
SEP rev�stem-se do maior sigilo, razão pela qual as notícias propaladas a respeito do assunto são frutos de pura imaginação. Adiantou á ím
prensa que a comissão espera a votação do salário mínimo atual nos fins do corrente ano, e a sua vigência a partir de janeiro ou fevereiro 1959.

-

"-

Santos Dumont - Pai da Avia�ão
Comemorou a, nossa Pátria a 23 de Outubro, o "Dia do

Aviador" que assim recordará, no Brasil inteiro, o l' vôo realizado
há cinquenta e dois anos passados pelo avião l4-Bis, o mais pe
sado que o ar que por seus próprios meios, sem qualquer propul
são senão a de sua máquina.

Tendo nascido em uma cidade modesta, do interior mi
neiro e se criado em uma fazenda de café, na alvorada da me

canização da lavoura, isso não constituiu obstáculo para que sen

tisse despertar em si o gôsto pelo estudo da mecânica, nem 'o
impediu de, contemplando o espaço azul infinito do céu, reviver
o sonho lendário de Ícaro, com a vantagem de não pagar como

êste pesado tributo por suas ousadas ambições, porque, dotado
de inteligência, cultura, fortuna e, sobretudo, de um alto senti
mento de persistência; baseando suas ,_concepções em um racío
cínío científico; não se intibiando com os priméiros revéses e nem
se deixando contaminar pelos comentários pessimistas e desalen
tadores dos cépticos da época - que julgavam irrealizável o seu

sonho - soube ser superior e sobrepor-se a êsse, meio, despre
zar todos os prazeres e seduções da opulenta capital francesa, lu
tar e vencer com galhardia, transformando em radiosa realidade
aquilo que para os seus contemporâneos parecia uma fantasia.

Alberto Santos Dumont, foi o sexto de uma família de
oito filhos, nasceu a 20 de julho de 1873, no lugarejo denomina
do Cabangu, na comarca de João Aires, no município de Palmi
ra, que presentemente tem o nome de Santos Dumont, em ho
menagem ao seu ilustre filho. Era filho do engenheiro Henrique
Dumont e de Da. Francisca Santos Dumont, filha do Comenda
dor Francisco de Paula Santos.

Foi êsse ilustre patrício que dedicou suas magnificas rea

"lizações à Pátria, para os trabalhos de paz ou as ações de guerra.
Como reconhecimento foi escolhido Patrono da Fôrça A

érea Brasileira e da Aeronáutica de nossa Terra, tendo sido dis
tinguido com o posto de 'Tenente Brigadeiro da gloriosa F. A. B.

O desejo de vencer, a confiança em si mesmo, a certeza
da factibilidade do seu engenho voador e a lembrança do pai
que, cheio de fé na sua capacidade o mandara para Paris, numa

, época .em que a capital de França, com seus bulevares e noita
das alegres, era um aliciente que não raro absorvia. aos jovens
de sua idade - foram .para êle um incentivo e um estímulo para
que em realidade transformasse uma quimera.

. . .Alberto Santos Dumont - o "Pai da Aviação", é um e-

xemplo para a mocidade de todós os tempos.
Benur Augusto Muniz, 1°. Tenente.
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Cine Teatro Vera Cruz,
APRESENTA:

HOJE • ás 20 horas • "Impróprio até 14 anoI

Aí VEM O BARÃO
Com Oscarito - Eliana - José Lewgoy - cm Farney

Adelaide Chiozo - Ivan Cury
"Uma sensacional comedia de cinema nacional'

conto do seriado - A RAINHA DO CONGO

r

DOMINGO - ás 14 horas - Proibido para menores de 5 anos

Aí VEM O BARÃO
conto do 'seriado - A RAINHA DO CONGO

DOMINGO _ �s 17 horas
. as 20 horas

Censura até 5 anos
-

Proibido até 14 anos

o PIRATA DE PORTO BELO
Em CinemaScope

com Roberto Newton _. Connie Gilchrist, Kit Taylor
"Um interrninavel mar de espetaculo com as audazes
aventuras de um terrível pírata ! ! Dinâmica! Divertida!

2a. FEIRA - ás 20 horas - REPRISE - Proib. até 14 anos

3a. e 4.a FEIRA A ás 20 horas' • Proibido até 14 anos
'.

CARROS ROUBADOS
com John Bromfield - Joi Lansing e Mark Dana

"Uma loura que "topava" qualquer parada! Um sujeito
que fazia "qualquer negócio!"

5.a e 6.a FEIRA. às 20 horas • Proibido até 14 anos

PAIXÃO DE GAUCHO
Baseado no romance de José de Alencar

com Alberto Ruschel - Victor Merinow . Carmem Joya
Morales, Ana Candida, Lima Duarte e outros.

"Três destinos que se cruzam resultando riso, amôr, lagrí
mas e sangue"-- Um grande filme do cinema, nacional.

Aguardem: A Nave da Revolta - Conspiração
do Silencio - Com quem andam nossas

tilhas .;. Profundo mar azul etc.

Festa' de São' Demé
trio' em Rió d'Areia

Ano 13· CANOINHAS - S. Catarina, 25 de Outubro de 1958 - N. 516

Vozes do Interior

-

,

Em Rio d'Areia, amanhã, a

Comissão da Igreja' de São De

metrio, fará realizar 'uma festa
em beneficio da' futura Igreja
em frente da casa comercial do
srJ José Scheutchuk e da resi
dencia do sr. Alfre'do 'Paul, à
beira da rodovía Dona Francis
ca. 'Foi pela Comissão, organi
sado um programa de festejos
e com inicio às 8 horas da ma

nhã, com duas missas, sendo a

ultima solene, às 10 horas, no
local da futura Igreja.

Será iniciado breve
mente o serviço de

instalação de força e

luz nos prolongamen
tos das ruas Victor
Konder e 12 Setembro

Ainda completamente ator
doados, desnorteados com a fra
gorosa, aliás bem merecida, der
rocada eleitoral, sofrida no plei
to livre de três de outubro e

não tendo ombridade para se

submeter às injunções de um

pleito livre, viciados desde a

época da ditadura a manter-se
a qualquer preço no, poder,
quase que impondo o "daqui
ninguem me tira", o PSD, que
rendo ou não querendo, vai

entregando os pontos.
Coitados, não se conformam.

Nunca acharam que a democra
cia pudesse ser tão democrática
que um dia os pudesse apear
do poder. E parece que ainda
não aprenderam. Continuam nos

métodos antiquados, chíngando
do eleitorado, fazendo pouco do
povo, apregoando pelos quatro
ventos que o eleitorado livre de
Canoinhas deixou-se comprar.
Argumentação pueril. Menospre
zo pelo eleitor, só porque este
teve a "ousadia" de mudar para
melhor, votando em peso nos

candidatos udenistas.

Pelo interior o povo só diz:
"O PSD vai de sobrada em so

brada". Enquanto não mudarem
o método de falar com o povo

de uma maneira mais elevada,
deixa rido de fazer pouco caso

-do eleitorado, pode ser que um

dia as coisas tornem a melho
rar. :f; sabido,' é notório que os

maiores cabos eleitorais da UDN

foram, de um lado a péssima a

dministração, da \Prefeitura, em

mãos de um govêrno petebista,
que foi um descaso sem prece
dentes para tôdo o município,
particularmente do jnterior, on
de o povo vive a reclamar com
justiça melhorias de estradas. O
segundo grande cabo eleitoral
foi o linguajar de desprezo e de
ofensas que li imprensa da A

liança Social Trabalhista (aliás,
hoje mil e duzentas vezes amal
diçoada por muito pessedista)
teima em apresentar a um pú
blico leitor que merece assun

to muito mais elevado e que
merece ser tratado num pbrtu
guês um pouco mais ortodoxo
e numa linguagem que o esti
mule mais para o bem do que
para o mal.

A expressão das urnas foi a
.

prova mais cabal daquilo que
estamos analisando. Pela inefi
ciência dos método de emprega
elos em propaganda de última

(Continúa na 3a página)

Amanhã a tradicional
testa de Santa Tere
zinha do Menino Jesus

em Tres Barras
,Realizar-se-á amanhã monu

mental festa na Igreja Matriz
de Tres Barras em louvor de
Sta. Terezinha do Menino Jesus,
tendo sido organizado um vasto
e bem elaborado programa de

fetejos,
A Comissão organizadora, por

nosso intermedio convída todos
os canoinhenses para participa
rem dos aludidos festejos.

I

Estamos seguramente infor
mados que uma parte do mate
rial que a Empreza Canoinhas
Força e Luz S. A. havía adqui
rido em São Paulo, acaba de

chegar a Canoinhas. O sr. Zaí
dem Seleme, Diretor Presiden
te da aludida Empreza, imbuído
da melhor boa vontade em am

pliar os serviços de iluminação'
eletrica em nossa cidade, por
todo o perimetro urbano e sub
urbano, está fazendo a distri
buição do material conforme a

necessidade de cada bairro e

dentro de breves dias será ini
ciado o serviço.
De conformidade com o ma te
rial recebido, o sr. Zaidem 'Se
leme instalará luz tambem nos

seguintes bairros: ---' AÍto das
Palmeiras ligando a Piedade e

no prolongamento da rua Vidal
Ramos (altos do Cemiterio).
Enviamos ao sr. Zaidem Se

leme e demais acionistas da
-Canoinhas Força e Luz, nossos

sinceros votos de congratulações
pela louvavel iriiciativa, e pelo
esforço que estão realizando no

sentido de dotar a nossa cidade
de mais iluminação eletrica.

ELITE TENIS

PINTOS DE UM DIA
Da Raça White América, . des

cendente de reprodutores impor
tados dos Estados Unidos. Quando
adultos pesam de 6 a 8 quilos -

plumagem branca.

Pedidos' para:
Henrique BOTa. Canoinhas, S. C.

(proximo a União Madereira Ltda.)

Assine! Leia! Divulgue!

Correio do Norte

Editdl de \ Concorrencia Pública
EDITAL N.o: 01
Para a Venda de um Imovel com Benfeitorias Pertencente ao

"Elitt! Tenis Clube�' -.,

HERBERT RITZMANN, presidente do "ELITE TENIS
CLUBE" nesta cidade de Canoinhas, SC. - autorizado pelo Con
selho Deliberativo conforme ATA do mesmo Conselho em data
de 17 de Janeiro de 1.958 e, ATA da Diretoria Executiva de 17
de outubro de 1.958, na forma da Lei vigente:
, .

FAZ PUBLICO que acha-se aberta, com encerramento

para o dia 2 de Novembro de 1.958, às 16 horas, na Sede Social,
uma concorrencia publica para a venda do seguinte:
a) - um ímovel medindo 3.315 metros quadrados

....

(TREZ MIL
TREZENTIJS E QUINZE) confrontando com as ruas Vida I
Ramos, Barão do Rio Branco e CeI. Albuquerque (frente
para as trez ruas) co� benfeitorias constantes de: Um Pre
dia de construção solida onde funciona a sede Social; Um

Churrasqueira de construção inferior e Uma Casa de Mo
radia com todos os requisitos exigidos de construção inferior;

b) - O referido terreno acha-se todo cércado com cercas de ma

deira, sendoque nos fundos divisa com o Riacho do Monjolo.
No ato do encerramento, os: concorrentes deverão apre

sentar suas propostas em duas vias, em sobrecarta fechada, -con
tendo exter-iormente em caracteres bem legiveís, o nome ou razão
social' do proponente, bem como numero desta concorrencia, alem
de ser endereçada 8: ELITE TENIS CLUBE - Caixa Postal, 76 -

Canoinhas • Santa Catarina.
'

As propostas de concorrência deverão constar:

a) - Preço a ser ofertado pelo concorrente, em algarismos e por
extenso;

b) - as [condições gerais de pagamento a que se propõe o

concorrente;

c) - A diretoria do Elite Tenis Clube, estabeleceu para a venda
do imovel o preço minimo de Cr$ 800.000,00 (OITOCENTOS
MIL CRUZEIORS) para a base da referida concorrencía.

\

Publique-se nos Jornaes Locaes "BARRIGA VERDE"
"CORREIO DO NORTE', e afixada na Sede Social.

,

Canoinhas, 17 de outubro de ) .958,

Herbert Ritzmann, Presidente

"Jair Campos Côrte, Secretário. 2x

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 




